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Internetová multidisciplinární poradna na 
www.stopstigma.cz - historie

- Vznikla v roce 2004 na webovém portále 
www.stopstigma.cz v rámci destigmatizačního 
projektu „Změna“ 

- Nejprve odpovědi psychiatra a psychologa; od 
r. 2010 i sociálního pracovníka; od roku 2015 
také peer poradce (odpovědi samostatně i ve 
dvojici s profesionály)

- V roce 2015 přibyly v poradně sekce Peer 
poradce a Stigma a diskriminace

http://www.stopstigma.cz/
http://www.stopstigma.cz/


Jak poradna funguje (1)



Jak poradna funguje (2)

 Dostupnost - podpora a pomoc také těm, kteří přímo nevložili 

dotaz a zároveň jsou v situaci, kdy řeší otázky ohledně 

duševního zdraví nebo se o tuto problematiku zajímají.

 Obsah odpovědí na dotazy – pomoc ve zorientování se 

v situaci, emoční podpora a podpora sebeřízení. Motivace 

k využití odborných zdravotních služeb.

 Snižování stigmatu psychiatrické péče a duševních 

onemocnění - respektující způsob, zapojení peer poradců, 

kteří jsou živým důkazem, že duševní nemoci jsou léčitelné. 

 Dotazy jsou v případě potřeby anonymizovány (např. tazatel 

uvede své jméno), či smazány (obsah vulgární, evidentně 

testovací)



Příklad dotazu a odpovědí

Hraniční porucha osobnosti
Dobrý den, mám diagnostikovanou hraniční poruchu osobnosti. Je možné, že slýchám hlasy jako ne v mé hlavě, 
jako vkládané do hlavy, myšlenek? Nevím, zda je to běžný projev nebo o tom říci svému psychiatrovi? Děkuju.

Odpověď odborníka:

Dobrý den, u pacientů s hraniční poruchou je možné pozorovat příznaky podobné psychóze, které jsou ale 
krátkodobé a méně intenzivní, než třeba u schizofrenie. Je ale potřeba podrobnějšího vyšetření, aby bylo 
možné vyloučit jinou poruchu, takže svému psychiatrovi o tom rozhodně povězte. Všeobecně platí, že psychiatr 
by měl vědět o potížích svých pacientů co nejvíc, aby jim mohl efektivně pomoci. 

Odpověď peer poradce:

Dobrý den, myslím, že bude poctivé, když řeknu, že já také někdy slýchám hlasy. Většinou je to v době, kdy jsem 
přetažený, opravdu nevyspalý. Pak slyším šramoty, zpěv, hudbu a nezřetelné hlasy. Při usínání slyší hlasy kdekdo. 
Podle výzkumů, které má k dispozici svépomocná síť Hearing Voices (Slyšení hlasů), se tento jev týká desítek 
procent lidí, kteří ani netrpí duševním onemocněním. Přesto je tradičně považován za typický příznak 
schizofrenie. Lékaři bych se s tím bez obav svěřil. Pocity vkládaných myšlenek se u některých mých známých 
objevují a jejich diagnózy neznám. Záleží na tom, co chcete se svými hlasy dělat. Pokud na Vás přímo neútočí, 
snažte se jim porozumět, pomoci by Vám mohl dobrý psychoterapeut.



Obsah dotazů

srpen 2015 - březen 2016

CELKEM počet dotazů %

tazatel

za sebe 111 73

za blízkého 23 15

nelze určit 18 12

je v odborné péči 75 49

není v odborné péči 42 28

nelze určit 32 21

obsah dotazu

diagnóza 44 29

léky 29 19

"co dělat" 63 41

téma suicida v dotazu 12 8

odpovídá peer 92 61

počet dotazů celkem za období 152



Obsah odpovědí

• Podpora tazateli, akceptace dotazu jako relevantního

• Podání odborných informací/zkušeností v případě 
peer poradců

• Doporučení dalších odborných služeb dle povahy 
problému



Dopady 

• Zlepšení sebepřijetí

• Prohloubení znalostí o problému

• Zvýšená schopnost řešit situaci

• Zvýšená pravděpodobnost vyhledání odborné 
pomoci



Zpětná vazba od tazatelů



Zpětná vazba od tazatelů
• 152 dotazů/43 zpětných vazeb (28 %); z toho na 21 dotazů 

odpovídal i peer poradce (49 %). 

• U všech otázek v dotazníku převažuje hodnocení „určitě ano“ 
a „spíše ano“

• Otázky zodpovězené také peer poradcem byly lépe hodnoceny 
ve třech oblastech dotazníku - srozumitelnost odpovědi, pocit 
respektu, dodání naděje. 

• Slovní hodnocení – příklady:
„Je moc dobře, že poradna existuje a tímto děkuji všem, kteří jsou ochotni 
takto pomáhat ostatním...“

„Užitečná a milá, neobtěžující.“

„Mně osobně velmi pomohla....a vlastně mi poskytla radu, jak dále ....děkuji“

„Občas tuto poradnu využiji a vždy byl můj problém vyřešen nebo vysvětlen. 
Děkuji!“



Co dál na www.stopstigma.cz

• Zpřehlednění grafiky a struktury stránek www.stopstigma.cz –
zvýšení dostupnosti a rozšíření dopadu multidisciplinární 
poradny

• Rozšíření informační části portálu Stopstigma.cz 

Nové sekce:

- Zkušenosti s farmakoterapií 

- Účinnosti psychoterapeutických intervencí

- Online sebehodnotící nástroj na depresivní symptomy

• Propagace stránek a poradny na sociálních sítích

http://www.stopstigma.cz/

